Kako najti sodnega izvedenca za forenziko?
Informacije v zvezi z iskanjem sodnega izvedenca za forenziko v državah EU
Kaj je forenzična preiskava?
Forenzična preiskava je preiskava predmeta ali situacije, ki zahteva strokovno znanje na posebnem specializiranem področju, ki jo
opravi sodni izvedenec za forenziko (lahko se imenuje tudi forenzični znanstvenik ali izvedenec forenzične znanosti). Vrste in
nazivi preiskav se med državami lahko razlikujejo.
Najpogostejše vrste preiskav:
preiskava prstnih odtisov,
preiskava DNK,
preverjanje dokumentov,
preiskava pisave,
digitalna forenzika,
sodna medicina,
forenzična psihiatrija,
balistika,
forenzična toksikologija,
preiskava tal,
preiskava barv in stekla,
analiza prometnih nesreč.
Sodni izvedenci za forenziko ne razlagajo prava in ne preučujejo, kako se to uporablja. V večini držav EU so zaposleni pri državni
instituciji za forenzično znanost ali preiskave opravljajo zasebno.
Dolžnosti in pristojnosti
Nacionalna zakonodaja določa dolžnosti in pristojnosti sodnih izvedencev za forenziko ter opredeljuje njihovo pravico do izvajanja
forenzičnih preiskav. Večina držav določa zahteve (o izobrazbi, usposabljanju in/ali certificiranju) za priznanje sodnih izvedencev
za forenziko ter za izvajanje forenzičnih preiskav na določenem področju.
Rezultati forenzičnih preiskav so podrobno predstavljeni v forenzičnem izvedenskem mnenju (imenovano tudi izvedensko mnenje).
V tem dokumentu sodni izvedenec za forenziko na podlagi rezultatov znanstvene študije ali fizične preiskave predmeta ali situacije
predloži obrazložene odgovore na vprašanja, ki jih je zastavil pristojni za postopek (npr. preiskovalec ali tožilec) ali sodišče.
Forenzične preiskave se lahko izvajajo v okviru kazenskih, upravnih ali civilnih postopkov, bodisi v okviru predkazenskega
postopka (običajno na zahtevo preiskovalca ali tožilca) ali med sodno preiskavo (na zahtevo sodišča).
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Avstrija
Češka: Ni zbirke podatkov o izvedencih za forenziko – ti so običajno zaposleni pri policiji.
Francija: Nacionalni register izvedencev za forenziko ne obstaja. Francosko vrhovno sodišče (Cour de Cassation) objavlja
sezname izvedencev (z vsemi sodnimi izvedenci, ne le izvedenci za forenziko), ki so registrirani pri vsakem pritožbenem
sodišču.

Nizozemska
Severna Irska: Ni uradnega nacionalnega registra izvedencev za forenziko. Izvedenci so zaposleni na agenciji Severne Irske
za forenzično znanost ( Forensic Science Northern Ireland, FSNI). Agencija skrbi za njihovo usposobljenost v okviru
akreditacije kakovosti.
Romunija: trenutno ni državnega elektronskega registra izvedencev za forenziko. Vendar ga je ministrstvo za pravosodje
začelo vzpostavljati. Seznam ministrstva za pravosodje v formatu PDF je na voljo tukaj.
Slovenija: Obstaja register vseh sodnih izvedencev, ki vključuje tudi nacionalne izvedence za forenziko.
Latvija, Estonija in Litva imajo skupni register sodnih izvedencev za forenzično znanost, ki je brezplačno na voljo v
angleškem jeziku na naslednjih vmesnikih:
latvijski vmesnik,
estonski vmesnik,
litovski vmesnik.
Več informacij je na voljo tukaj(497 KB) .
Podatki za druge države bodo na voljo v kratkem.
Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne
sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede
avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
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